Szanowny Panie Redaktorze,
przy ul. Zamiejskiej 1 stacjonują pojazdy zasilane gazem CNG, a o doborze obsługi tych
pojazdów decydowało doświadczenie, a nie przynależność związkowa. Warunki sanitarne
są zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
W ciągu 8 miesięcy 2021 roku MPO Łódź odebrało 38 383,84 Mg odpadów
zmieszanych, 6 349,46 Mg odpadów biodegradowalnych kuchennych, które są
przekazywane zgodnie z umową z Miastem Łódź do instalacji komunalnych wyłonionych
przez Miasto Łódź w przetargach. Ponadto, MPO Łódź zebrało w ciągu 8 miesięcy 2021
roku 859,96 Mg odpadów zielonych biodegradowalnych, które zostały dostarczone do
Miejskiej Kompostowni. Kolejną grupą odpadów zebranych przez MPO Łódź to odpady
wielkogabarytowe, których zebrano w ciągu 8 miesięcy 2021 roku 2973,11 Mg oraz odpady
surowcowe selektywnie zbierane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale), których
zebrano w tym okresie (z Górnej i Polesia) – 11 121,42 Mg. Odpady te są segregowane w
Sortowni Odpadów Komunalnych przy ul. Zamiejskiej 1.
W sumie w ciągu 8 miesięcy 2021 roku MPO Łódź zebrało 59 687,79 Mg odpadów (Górna i
Polesie), z czego 38 383,84 Mg odpadów zmieszanych (resztkowych). Odpady zmieszane
stanowią 64,30 % wszystkich zebranych odpadów.
W sumie w ciągu 8 miesięcy 2021 roku przyjęliśmy 24 275,180 Mg odpadów surowcowych
oraz 7045,490 Mg odpadów wielkogabarytowych, sprzedając 9162,747 Mg surowców
wtórnych. To więcej niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. o 1203,986 Mg.
Planem na 2021 rok jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 13 tys. Mg. Informuję, że w
2020 roku sprzedano 12 099,111 Mg surowców wtórnych (co było wynikiem rekordowym).
Na dzień dzisiejszy posiadamy 8 pojazdów dwukomorowych. MPO-Łódź nie płaci kar z
tytułu zbyt dużego odsetka nieposegregowanych odpadów. Nasza Spółka nie jest stroną
przy budowie stacji stacjonarnej. Inwestycja jest realizowana przez PSG i PGNIG. Koszt
obsługi mobilnej stacji stanowi tajemnicę handlową Spółki.
W firmie jest wdrożona procedura polityki antymobbingowej. Na przestrzeni ostatnich co
najmniej 24 miesięcy nie trafiło żadne zgłoszenie mające znamiona mobbingu. Premie dla
wszystkich pracowników są wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy
podpisanym przez wszystkie związkowe organizacje zakładowe.
Na wszelkie pytania dotyczące spraw pracowniczych Zarząd Spółki nie będzie wypowiadał
się na łamach mediów.
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Informacje o Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.
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